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Využitie analýzy krivostí rovinatého georeliéfu pre hodnote-
nie erózno-akumulačných procesov 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.1, prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.2, doc. RNDr. Ján 
Kaňuk, PhD.1, Mgr. Juraj Holec, PhD.3, Mgr. Anna Smetanová, PhD. 

1 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,  
2 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 3 SHMÚ 

michal.gallay@upjs.sk, jozef.minar@uniba.sk, jan.kanuk@upjs.sk, 
 juraj.holec@shmu.sk 

Vzťah medzi eróziou pôdy a georeliéfom je silne ovplyvnený sklonom, dĺžkou svahu 
či príspevkovou plochou erózno-akumulačných procesov. Prepodklady vplyvu geo-
morfometrických parametrov na eróziu často nefungujú v prípade plochých oblastí 
krajiny dlhodobo obrábaných človekom. V príspevku preukazujeme potenciál viace-
rých typov krivosti georeliéfu pre vysvetlenie mozaiky erózno-akumulačných proce-
sov na sprašiach Trnavskej tabule. Záujmové územie v okolí Voderád pokrývajú čer-
nozeme, ktorých humusový horizont je miestami redukovaný vplyvom erózie, čo sa 
prejavuje vyblednutím tmavej farby pôdy na leteckých snímkach či satelitných obra-
zových scénach. Výsledky analýz pôdnych vzoriek sú porovnané s hodnotami viace-
rých typov normálovej krivosti a tiež s novozavedeným indexom nerovnováhy svaho-
vej energie. Prezentované analýzy boli založené na použití digitálneho modelu geo-
reliéfu (DMR) odvodeného z dát blízkej fotogrametrie z bezpilotného leteckého za-
riadenia (UAV) metódou obrazovej korelácie. Podrobnosť a geometrická presnosť 
DMR zachytáva mikrotopografiu georeliéfu, čo zabezpečilo spoľahlivú interpretova-
teľnosť fyzikálneho aspektu krivostí a možnosť viacmierkovej analýzy DMR. Histo-
rické ortofotosnímky k roku 1950 boli použité pre analýzu smerov orby a priestorovej 
štruktúry pozemkov. Minulé usporiadanie využitia zeme sa aj napriek komasácii po-
zemkov odráža vo vzťahu erózno-akumulačných procesov a krivostí v súčasnom ge-
oreliéfu. V tejto súvislosti sa javí index nerovnováhy svahovej energie ako najvhod-
nejší geomorfometrický parameter.  
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